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Secullum Ponto Web Basic
Banco de dados com limite disponível de 2GB

* Em desenvolvimento
Nova funcionalidade

Cadastros
Serviços Online
Cadastro
Montagem do comprovante do REP

Horários - Extras
Controle de extras normais

Horários

Controle de extras noturnas e intervalos

Opções de cálculos compensado, almoço livre e
neutro

Opções de acúmulos de horas
Divisões de faixas

Controle de fechamento
Cálculo tempo +/- na carga horária de dia e
funcionário específico
Controle de dias de extras e folgas
Tolerâncias de cálculo conforme artigo 58
Configuração manual de tolerâncias
Controle de batidas pré-assinaladas
Separar horas noturnas de normais
Escalas cíclicas e mensais
Banco de horas
Exibir coluna com horas de repouso faltantes em
trabalho contínuo (CLT - Art. 71)
Ponto por exceção
Inter jornada
Horários - Descanso
Controle de horas DSR automático e variável
Opção para incluir feriados como descanso

Funcionários
Cadastro
Importar/exportar
Perguntas adicionais
Opções para módulo web
Cadastros Diversos
Cidades
Departamentos
Empresas

Feriados e ponto facultativo
Funções motivos de demissão
Centro de Custos

Movimentações
Cartão Ponto

Comunicação

Visualização/alteração das batidas de ponto

Receber arquivo AFD/Texto

Cadastro de observações

Enviar e receber

Ajustes parciais

Comunicação online

Solicitações Web
Aceitar/descartar alterações de ponto

Manutenções
Equipamentos

Log de informações

Dados cadastrais
Configurações

Diversos

Manutenção de biometrias

Perguntas adicionais

Agendamento de comunicações

Colunas mix

Status das bobinas de impressão

Alterações em massa
Rodapé do cartão ponto

Exportação de Dados

Visualizar funcionários

Layouts de exportação de cálculos

Configurações especiais
Pontos de restauração

Usuários
Dados cadastrais
Restrições aos menus

Relatórios
Diversos
Geração de arquivos fiscais AFDT/AFCEF

Cálculos

Listagem de funcionários

Impressão de cartão ponto

Listagem de horários

Extrato de totais e espelho de ponto Port. 1510

Distribuição de horários

Exportação de arquivos texto de cálculos

Quadro de horários

Assinatura eletrônica do espelho de ponto*

Números provisórios

Calcular horas noturnas independente de
compensado

Solicitações web
Ocorrências
Batidas rejeitadas

Ponto Diário

Afastamentos

Visualização/alteração das batidas de ponto

Exportar para PDF, HTML, Word, Excel

Relatório de Geolocalização

Extratos do banco de horas

Central do Funcionário - App
Ponto diário

Alterar senha

Inclusão de ponto manual

Gestor efetua correções/aceites

Justificativas inclusão de ponto manual por QR
Code (checkin)

Cartão ponto

Alterar batidas

Exportar cartão ponto completo em PDF

Minhas solicitações

Indicadores personalizados na tela inicial

Dados cadastrais

Lembrar de bater o ponto

Envio de e-mail comprovante de inclusão manual*

Secullum Ponto Web Pro
Banco de dados com limite disponível de 6GB
Todos os itens da versão Secullum Ponto Web Basic, e mais:

* Em desenvolvimento
Nova funcionalidade

Principais itens
Estruturas

Compensação semanal

Controle de eventos

Compensação mensal

Multiplicador de faixas em banco de horas

Múltiplos contratos por funcionário

Integração com sistemas

Tirar foto do atestado médico

Central do Funcionário - App
Inclusão de ponto off-line

Inclusão de Ponto Manual por perímetro

Visualizar eventos
Tirar foto ao incluir ponto
Notificar esquecimento

Outras funções
Calcular faltas somente para dias inteiros

Separar horas calculadas para banco de horas

Não descontar faltas de horas normais

Lista de campos na tela de exportação de cálculos

Feriados por cidades

Multiplicar extras pelo percentual

Separação de extras noturnas e extras intervalos das
extras normais

Relatórios de absenteísmo e inconsistências

Usuários – replicar restrições aos menus

Colunas em dias

Configurações especiais - 4 horários por funcionário

Secullum Ponto Web Ultimate
Banco de dados com limite disponível de 10GB
Todos os itens da versão Secullum Ponto Web Basic e Pro, e mais:

* Em desenvolvimento
Nova funcionalidade

Central do Funcionário - App
Reconhecimento facial

Outras funções
Incluir intervalos no adicional noturno
Controle de batidas intermediárias
Controle de horas de sobre aviso
Controle de horas in itinere*
Opções divisão de horas noturnas e jornadas

Feriados por departamento
Horários - tolerâncias específicas
Importação de batidas - alocar horário 24 horas
Permitir 'n' folgas na semana

Usuários - restrições aos menus por empresas ou
departamentos
Horários - extras – separar somatória de extras após
a meia noite
Dividir jornadas quando houver folga antes ou após a
meia noite
Calcular batidas intermediárias automaticamente

